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Έξοχοτάτη καί Εύνενεστάτη Κυρία,

Ό  'Ιερός Καθεδρικός Ναός των ’Αθηνών, (Μητρόπολις) εκφράζει την ψυχήν του 
"Εθνους, καί τήν αύτοσυνειδησίαν του. ’Εντός τής άγκάλης του έχουν δλαι αί 
χαραί καί αί λύπαι του Γένους λάβει ένδυμα άθανασίας, δι’αύτό τό ’Εκκλη

σιαστικόν Αύτοϋ Συμβούλιον, ταπεινώς πιστεύει δτι έπιτελεΐ έν Αύτώ έργον 

θεματοφύλακος των τιμιωτάτων του "Εθνους.
Έξοχοτάτη καί Εύγενεστάτη Κυρία

Είναι έγνωσμένη, η Ύμετέρα σύνεσις, ευγένεια, καί χάρις. Τό μαρτυρεί ή 
ύπέροχος σεμνότης ’Υμών, ή κραταιά συζυγική άγάπη μετά του έξοχωτάτου Κυρίου 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, ή άρίστη οικογένεια 'Υμών καί ή δλη Ύμετέρα 

άναστροφή ήτις διδάσκει καί οδηγεί.
"Οθεν, θαρροΰντες άπευθυνόμεθα Ύμϊν, ούχί ϊνα έκζητήσωμεν τι δι’ήμάς 

αυτούς, άλλά ίνα ίκετεύσωμεν όπως έπέμβητε καίτοι μετ’άφάτου συνέσεως δια- 

χειρίζεσθε τήν έξουσίαν του συζύγου 'Υμών αιτούσα ώς προσωπικήν χάριν τήν 
άποτροπήν τελέσεως μιας αληθούς κακουργίας, ή όποια συνίσταται είς τήν 

διά πρώτην φοράν είς τήν ’Ιστορίαν τού ελευθέρου "Εθνους, μή άναμετάδοσιν 
ύπό τής 'Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τήν έντός ολίγων ήμερών άρχομένην 
Σεπτήν περίοδον τού Δεκαπενταυγούστου τών Ιερών Παρακλήσεων πρός τήν Ύπερα- 

γίαν Θεοτόκον, έκ τού Καθεδρικού Ναού τών ’Αθηνών.
Υπεύθυνος τού άνουσιουργήματος αύτοΰ, ό Διευθυντής ΕΡΑ κ. ’Αθανάσιος 

Γεωργακόπουλος, δστις έκ κοσμοθεωρητικής τινός άντιλήψεως ώθούμενος, ώς 

έδήλωσε ήμίν,"κόβει" τήνέντελώς άδάπαγον μετάδοσιν τών παρακλητικών κανόνων 
"τις αύγουστιάτικες βραδυές^πού τόσ^ν άναψυχήν, χαράν, γαλήνην, εύσέβειαν, 

προσέφερον είς άναριθμήτους άκροατάς έντός καί εκτός τής 'Ελληνικής πατρίδος,
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εις ανθρώπους μοναχικούς, κατάκοιτους, άσθενείς μόνον καί μόνον διά νά πλήξη 
διά τού τρόπου αυτού καί άνοήτως πιστεΰωννά μειώση τό Σεπτόν Πρόσωπον της 

Μητρός τού Δομήτορος της ’Εκκλησίας ΚΥΡΙΟΥ,Εκείνης ήν άπεκάλεσαν οί αιώνες 
"Καθαροτέραν Λαμπηδόνων ηλιακών".

Εύλόγως φρονοΰμεν, δτι παρέλ,ιηεΐ η έπίκλησις τής μητρικής καί ευσεβούς 
'Υμών ψυχής δπως αίσθανθήτε άποτροπιασμόν διά τήν τοιαύτην ένέργειαν πρός 

’Ένα τόσον Λατρευτό Πρόσωπον, ώς Αύτό τής Παναγίας, είς τήν όποιαν κάθε 

άνθρωπος^οίουδήποτε θρησκευτικού πιστεύματος^ευρίσκει τήν μητέρα του, τήν 

στοργήντου, τήν θερμήν αγκάλην, τήν παφλάζουσαν καρδίαν.
Συνθέτομεν τό έγγραφον τούτο, μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς καί είλικρινώς 

αίσθανόμεθα άπέραντον συμπόνοιαν διά τήν κακότητα τού ώς άνω συνανθρώπου 
ήμών, δστις μέ τοσαύτην σκληρότητα φέρεται πρός τό Πρόσωπον, Γλυκύτητος 

Πόνου, Στοργής, κατανοήσεως, σιωπής καί παραμυθίας τής Μάνας τού κόσμου.
Πεποισμένοι δτι θέλετε άναλάβει προσωπικώς τό θέμα, έπικαλούμεθα έφ’ 

Υμάς, τόν έξοχώτατον σύζυγον 'Υμών, καί τά τέκνα Υμών δαψιλήν καί πλουσίαν 
τήν εύλογίαν, καί τήν χάριν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί διατελοΰμεν μετά 

πλείστης τιμής καί βαθείας εύγνωμοσύνης.

Παράκλησις: Ή  Ύμετέρα παρέμβασις δέον νά είναι ταχεία ένεκεν τού 
κατεπείγοντος τού θέματος.


